
فیلم های کوتاه به اکران گسترده نیاز دارند 
کوی پزشکان تربت جام در پیچ و خم مشکالت؛ 

ازدحام در اوج شیوع کرونا
درخشش فیلم »شوفر« در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

 فیلم کوتاه »شــوفر« برنده پروانه زرین بهترین 
فیلم داستانی سی و سومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانان شــد. فیلم کوتاه 
شوفر به نویســندگی و کارگردانی »رضا نجاتی« 
و تهیه کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان 
ایران و حســین کاکاوند، توانســت پروانه زرین 

بهترین فیلم داستانی را از آن ...

حدود ۷۰ پزشک شهرستان تربت جام در محلی 
با عرض حدود چهار متر در کوی پزشــکان این 
شهرستان بیماران را طبابت می کنند که رفت وآمد 
روزانه حدود ۳ هزار نفر از بیماران با همراهان خود 
برای ویزیت در این مکان، مشکالتی را ایجاد کرده 
است. همچنین بیشتر بیماران، افرادی هستند که 

از روستاهای دور و نزدیک ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

پرونده باز تخریب مسجد »هفت در« 
مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه 

اعالم کرد

۵۰ درصد دانش آموزان 
 روستایی 

محروم از شبکه »شاد«

.......صفحه ۳ 

.......صفحه 2 

بررسی چرایی پایین بودن 
 دستمزد کارگران 

جایگاه سوخت

انعام می گیرند 
پس حقوق 

نمی دهیم!
این روزها شــنیدن قصه های تلخ زندگی برخی از اقشــار 
جامعه برای بســیاری از ما امری عادی شده و خواسته و 
ناخواسته حساســیت های گذشته را نداریم و کمتر پیش 
می آید که مانند قبل با شــنیدن مشکالت بعضی از آن ها 
بغض کنیم.با همین پیش فرض می خواهیم در ادامه روایتی 
از همین جنس را بازگو کنیم که بی تردید هر چند بخشی 
از آن ناشی از جو حاکم بر اوضاع اقتصادی است ولی شک 
نداریم که اگر برخی از ما بخواهیم می شود شرایط زندگی 
را برای عــده ای راحت تر کنیم.همین ابتدای مطلب، ذکر 
این نکته الزم است که از سال های دور یکی از چالش های 
جدی جامعه کارگری در کشــور ما این بوده و هست که 
قرارداد هایی که با آن ها بسته می شود به جای آنکه منطبق 

با قوانین حوزه کارگری...

مقام قضایی در حال بررسی است

.......صفحه 2 

 خراسان رضوی منتظر اعالم نظر
 ستاد ملی مبارزه با کروناست 

دورکاری احتمالی 
50 درصد 

کارمندان خراسانی

مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت: نزدیک به ۷ هزار نفر در 
مناطق روستایی تربت حیدریه مشغول به تحصیل هستند که نیمی 
از آن ها فاقد گوشی تلفن همراه بوده و از طریق شبکه آموزش پیگیر 

تحصیل می شوند.محمدرضا قرایی  تربتی...

س.......صفحه 2 
قد
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khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه  11 آبان 1399

 15 ربیع االول 1442  
 1 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9380  
 ویژه نامه 3759 
+ صفحه »میهن« 
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Hiring of Cleaning Services Company
Services of cleaning company are required for the Consulate of Pakistan, Mashhad. 
The company must be duly registered with the concerned authorities.
The services of the Cleaning Company will be hired for cleaning of the             
Consulate’s premises including maintenance of the lawns/gardens.
Companies may send their profile to the Consulate of Pakistan,                   
Mashhad within 15 days after the publication of this advertisement.
The contact details for further enquiries are as follows :
Ms. Maryam Haghparast
Consulate of Pakistan, Mashhad
Imam Khomeini St., Opp. Bagh - e - Melli
Mashhad - Iran
Email: parepmashhad1@mofa.gov.pk
Phone: 051 – 32229845

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم    تاریخ انتشار: 1399/08/11 
شركت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا

مجمع عمومی عادی س��االنه نوبت دوم ش��ركت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندس��ی معدن تحول و عدالت رضا 
روز پنج شنبه مورخ 1399/08/29 رأس ساعت 17:00 در محل دفتر شركت تعاونی واقع در بلوار خیام- چهارراه 
ارش��اد – خیابان پیام 8 - پالك 50 طبقه س��وم برگزار می گردد . لذا از كلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 

اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-گزارش هیئت مدیره و بازرسین در مورد عملكرد سال 1398

2- طرح و تصویب صورتهای مالی و عملكرد سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399     5- تعیین روزنامه كثیر االنتشار
ضمنًا كس��انی كه كاندید س��مت بازرسی شركت می باشند از تاریخ انتشار آگهی تا روز قبل از برگزاری مجمع به 
دفت��ر ش��ركت تعاونی مراجعه و فرم مربوط��ه را تكمیل نمایند و اعضای محترمی كه امكان حضور آنها در جلس��ه 
مذكور میس��ر نمی باش��د وكی��ل و موكل می توانند در روزه��ای 99/08/27 و 99/08/28  در س��اعات  اداری به 
دفتر ش��ركت مراجعه و فرم وكالت را تنظیم نمایند. هر عضو می تواند وكالت س��ه نفر و غیر عضو وكالت یك نفر 

 هیئت مدیره را دارا باشد. 
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در 
مال��ی  نام��ه  آئی��ن   5 م��اده  رعای��ت 
شهرداری ها نسبت به واگذاری اجرای 
پ��روژه مبلمان ش��هری گناباد به بخش 
خصوص��ی اقدام نماید ل��ذا متقاضیان 
واجد ش��رایط می توانند از تاریخ درج 
آگه��ی نوب��ت دوم به م��دت 10روز به 
سامانه ستاد مراجعه ونسبت به ارائه 

پیشنهاد اقدام نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
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آگهی مناقصه کتبی مبلمان شهری

                         )) اطالعيه آگهی مزایده ((
موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذكردرنظر دارند تعدادی از رقبات مس��كونی و تجاری را به مدت یكس��ال از طریق مزایده كتبي به 

اجاره واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانردیف
پایه كارشناسی 
آدرس محل)اجاره ماهیانه(

خیابان شهیداندرزگو12كوچه آیت اهلل خامنه ای مغازه 15،000،000 ریال35یک دربندمغازه تجاری -نوبت دوم1
پنجم سمت راست

12،500،000 ریال55 /36یک واحدآپارتمان مسکونی -نوبت دوم2
خیابان توحید11كوچه رضویهای 3نبش 
شهیدمحمدزاده13پالک28طبقه همکف

14،500،000 ریال5 /79یک واحدآپارتمان مسکونی -نوبت دوم3
خیابان توحید11كوچه رضویهای 3نبش 

شهیدمحمدزاده13پالک28طبقه اول

13،000،000 ریال5 /79یک واحدآپارتمان مسکونی -نوبت دوم4
خیابان توحید11كوچه رضویهای 3نبش 

شهیدمحمدزاده13پالک28طبقه دوم

بلوار هاشمیه 48 پالک 10 طبقه اول000 ،000 ،17 ریال54 /96یک واحدآپارتمان مسکونی -نوبت اول5

000 ،000 ،80 ریال15سوئیتمجتمع مسکونی درپنج طبقه -نوبت اول6
خیابان شهیداندرزگو،كوچه سرشور28پالک6 /2مجتمع 

مسکونی امام هادی)ع(

متقاضی��ان جهت كس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واق��ع در میدان تختی،خیابان آبكوه،مقابل پمپ بنزین س��عد آباد،اداره 
اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهل��ت ش��ركت در مزای��ده تا پایان س��اعت اداری روزیكش��نبه م��ورخ 18 /08 /1399 می باش��د.  پاكت ه��ای مزایده در روز دوش��نبه مورخ 
19 /08 /1399 ساعت 9صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.
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صالح آباد- ابوالحســن صاحبی: علمای اهل شــیعه و سنت 
شهرســتان صالح آباد در راســتای حمایت وقیحانه رئیس جمهور 
فرانســه از توهین به ســاحت مقدس پیامبر اعظم)ص( و خیانت 
برخی کشــورهای عربی به آرمان قدس شــریف، بیانیه مشترکی 
صــادر و با ذکر آیــه 54 آل عمران »َوَمَکُروا َوَمَکــَر اهلُل َواهلُل َخْیُر 
الَْماِکِریَن« گفتند: اهانت مجدد نشــریه شــارلی ابدو به ســاحت 

مبــارک پیامبر عظیم الشــأن اســالم)ص( و حمایــت عامدانه 
رئیس جمهور فرانســه از این اهانت، چهــره تابناک آن حضرت را 
ذره ای مخدوش نکــرده و در عظمت الهی آن وجود نازنین اندک 
تأثیری نخواهد گذاشــت، ولی ما چهره اصلــی حامیان دروغین 
حقوق بشــر و داعیان بــه اصطالح آزادی را به جهانیان روشــن 
می کنیم و خوشبختانه وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی روز 

به روز افزایش می یابد.
 امروز چهره واقعی ســردمداران غربی در اسالم ستیزی و دشمنی 
با پیامبر)ص( بر عموم مســلمانان آشــکار گشــته و می دانند که 
هر کس دســت دوســتی به آنان دهد، خائن به اسالم و مسلمین 
اســت. در همین راستا و بر اســاس اصل تبری از دشمنان پیامبر 
اعظم)ص( علمای شــیعه و سنی دست در دست از اعتقاد اساسی 

و مشــترک خود که زیربنای تمدن اسالمی و حرکت الهی است، 
حمایت کرده و انزجار خود را از حرکت وقیحانه نشریه شارلی ابدو 

و مکرون رئیس جمهور مکار فرانسه اعالم می دارند.
 مســلمانان از خیانت و خیمه شب بازی رؤسای جمهور آمریکا و 
همچنین رژیم جعلی صهیونیســتی و به دنبال آن خیانت برخی 
کشــورهای عربی منطقه به آرمان قدس شــریف غافل نیستند و 

اذعان می دارند حال که دشمنان به خاطر توسعه رأفت و مهربانی 
رســول اکرم)ص( و پیروان آن حضرت در جهان و جذب دل های 
بســیاری از جهانیان به استیصال رســیده اند و آشکارا با اسالم به 
مبارزه برخاســته اند، بدانند که شــیعه و اهل سنت از این اهانت 
کوتــاه نیامده و به زودی پاســخ آن ها را در عمــل خواهند داد. 
اتحــاد و یکپارچگی خــود را در حمایت از پیامبر گرامی اســالم 
حضــرت محمــد)ص( و اهل بیت)ع( و صحابــی آن حضرت روز 
به روز بیشــتر کــرده و در حمایت از کیان اســالم عزیز و والیت 
 فقیــه، داغ تفرقه و فرصت طلبی را بر دل های خائن آن ها خواهند 

گذاشت.

بیانیه علمای شیعه و سنی صالح آباد در محکومیت دولت فرانسه 



خراسان رضوی منتظر اعالم نظر ستاد ملی مبارزه با کروناست 

دورکاری احتمالی 50 درصد کارمندان خراسانی 
هاشم رسائی فر: سه شــنبه گذشته شصت و 
هفتمین جلسه ســتاد مبارزه با کرونای استان 
خراســان رضوی به ریاســت اســتاندار برگزار 
شد. این جلســه، مصوباتی داشت که به گفته 
دکتر بحرینی، ســخنگوی ستاد استانی مبارزه 
با کرونا بنا به درخواســت تعدادی از فرمانداران 
و رؤسای دانشــگاه های علوم پزشکی مقرر شد 
محدودیت های ابالغ شــده به هشت شهرستان 
نیشابور، سبزوار، کاشمر، گناباد، تربت حیدریه، 
درگز، خلیل آباد و بردســکن به مدت یک هفته 
دیگر تمدید شــود. در این جلســه همچنین 
مصوب شد نظر به گســترش باالی بیماری در 
روزهای اخیــر و روند فزاینده رو به رشــد آن، 
محدودیت های اعالمی عالوه بر هشــت شــهر 
ذکر شــده برای سایر شهرســتان ها با وضعیت 
قرمز استان شامل مشهد، تربت جام، کوهسرخ، 
زبرخان، ششتمد، بینالود، قوچان، زاوه، مه والت، 
بجســتان و صالح آباد از تاریخ ابالغ به مدت یک 

هفته اجرا شود.

 اعمال دورکاری 50 درصدی در س
خراسان رضوی منتظر اعالم نظر ستاد ملی

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد همچنین 
از تعطیلــی کالس های حضوری مــدارس در 
شهرهای ذکر شده به مدت یک هفته با مصوبه 
ســتاد اســتان خبر داد. ضمن اینکه مقرر شد 
برگزاری مراسم راهپیمایی ممنوع اعالم شود که 
در صورت اتخاذ تصمیم جدید از سوی ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا مراتب توسط ستاد استانی 

ابالغ خواهد شد.
اما یکی از مهم ترین مصوبات شصت و هفتمین 
جلسه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا؛ موضوع 
درخواســت تعداد زیادی از فرمانداران خراسان 
رضــوی و مدیران کل اســتانی مبنی بر اعمال 
موضوع 50 درصــدی دورکاری کارکنان ادارات 
بود که مقرر شــد در اسرع وقت موضوع با نظر 
موافق به ستاد ملی اعالم و نتیجه به ادارات اعالم 

گردد.
دکتر بحرینــی در این خصوص به قدس گفت: 
در آخرین جلسه ستاد استانی موضوع درخواست 

فرمانــداران و مدیــران کل 
مطرح شــد که بــا موافقت 
این درخواســت به ستاد ملی 
اعالم  کرونا  بیماری  مدیریت 
شده و منتظر اعالم نظر ستاد 
ملی هستیم. سخنگوی ستاد 
مبــارزه با کرونای خراســان 
رضــوی همچنیــن دربــاره 
اینکه در صورت مثبت بودن 
نظر ســتاد ملی در مورد این 
درخواســت، اعمال دورکاری 
در چه شهرستان هایی اجرایی 
 خواهــد شــد، اظهــار کرد:

50 درصد دورکاری ادارات در شهرســتان هایی 
که وضعیت قرمز و بحرانی دارند قابل اجراست 
که این نیز طبق دستورالعملی که در نظر گرفته 

شده اجرایی می شود.

 بخشنامه دورکاری خرداد س
همچنان پابرجاست

معــاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
خراسان رضوی نیز در گفت وگو با قدس درباره 
اعمــال 50 درصــد دورکاری کارمندان و نحوه 
ابالغ آن به ادارات اســتان گفت: آنچه در حال 

حاضر در مورد دورکاری داریم 
همان بخشــنامه ای است که 
هفتم خرداد گذشته به ادارات 
ابالغ شــده است؛ در  استان 
این بخشــنامه آمده مادرانی 
که کودک شــیرخوار دارند و 
کارکنانی کــه بیماری خاص 
دارنــد می تواننــد از موضوع 
دورکاری اســتفاده کنند که 
این بخشنامه همچنان به قوت 
خود باقی است و از بین نرفته 
اســت.کوکب موسوی افزود: 
هنوز بخشنامه جدید در این 
باره به ما ابالغ نشده و فقط چیزی که هست 
این اســت که بحث 50 درصــدی دورکاری 
با شــرایط  در شهرســتان هایی  کارمنــدان 
بحرانی در جلسه اخیر ســتاد استانی مبارزه 
با کرونا مطرح شــده و مصوبه آن برای اعالم 
نظر به ســتاد ملی ارسال شــده، با وجود این 
هنوز بخشــنامه ای به دست ما نرسیده است. 
منتظریم ستاد ملی اعالم نظر کند و پس از این 
هم با مشخص شدن شهرستان های بحرانی با 
نظر دانشگاه علوم پزشکی موضوع 50 درصد 
دورکاری کارکنان به آن ها ابالغ خواهد شــد. 

 اعمال محدودیت در مشهدس
از چهارشنبه برای 10 روز

دیــروز همچنیــن بــا نظــر ســتاد ملــی 
 مدیریــت بیماری کرونا 25 مرکز اســتانی و 
46 شهرســتان دیگر به فهرســت شــهرها و 
مراکزی که فعالیت های گروه های شــغلی سه 
و چهار در آن ها محدود خواهد شــد از سوی 
رئیس جمهور اعالم شد که شهر مشهد نیز در 
بین 25 مرکز استان قرار داشت. دکتر بحرینی 
در ایــن خصوص نیز گفــت: محدودیت های 
کرونایی از چهارشــنبه ۱4 آبان ماه به مدت 
۱0 روز در ایــن شــهر اجــرا می شــود. این 
محدودیت های کرونایی برای گروه های شغلی 
ســه و چهار در نظر گرفته شــده که شامل 

فعالیت های آموزشی و ورزشی می شود.
سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا در خراسان 
رضوی افزود: مشاغل گروه سوم شامل دانشگاه ها، 
مدارس، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و 
حرفه ای و زبان ســراها و ســایر آموزشــگاه ها 
و کتابخانه هــا، مهدهای کودک، اســتخرهای 
سرپوشیده، سینما و تئاتر و مراکز مشابه، موزه 
و باغ مــوزه، تاالرهای پذیرایی، آرایشــگاه های 
زنانه و ســالن های زیبایی می شــوند. بحرینی 
بیان کــرد: همچنین گروه چهارم نیز شــامل 
برگزاری مراســم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 
همایش ها، باشگاه های ورزشی برای ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو، مدارس 
شبانه روزی، کافه، قهوه خانه و چایخانه با عرضه 
مواد دخانی، باغ وحش و شــهربازی ها و مراکز 

تفریحی آبی می شوند.

 ممنوعیت برپایی هر گونه مراسم س
در مشهد 

در همین راستا سیدمحمدرضا  هاشمی، فرماندار 
مشــهد اعالم کرده که به دلیل شرایط بحرانی 
کرونا، برپایی هر گونه مراســم و تجمع در این 
کالنشــهر ممنوع اســت. وی همچنین گفته 
مدیرانی که پروتکل های بهداشتی را با حساسیت 
کمتری اجرا کنند باید در جلسه ستاد مبارزه با 

کرونا پاسخگو باشند.

سیل زدگان روستای بهانگر داورزن •
همچنان در انتظار داشتن سرپناه

قدس آنالیــن: بهروز 
محبــی گفت: ســاخت 
منــزل مســکونی برای 
ســیل زدگان روســتای 
هنــوز  داورزن  بهانگــر 
شروع نشــده است. وی 
تصریح کرد: پس از سیل 

اوایل امســال و تخریب خانه ها، تعدادی از اهالی این روستا در 
یک حسینیه و تعدادی هم در منزل اقوام خود زندگی می کنند. 
محبی ادامه داد: بنیاد مســکن برای ساخت منزل اهالی این 
روستا که در ســیل اوایل امسال دچار خسارت و تخریب شد 
قول تسریع داده است و در جلسه هفته گذشته با تابش، رئیس 
بنیاد مسکن کشور نیز این مساعدت اعالم شد، از طرفی لوازم 
خانگی مورد نیاز اهالی این روستا به طور کامل خریداری و در 
انباری نگهداری می شوند تا به محض ساخت منزل در اختیار 

آن ها قرار گیرد.
نماینده سبزوار، خوشــاب، جوین، جغتای، داورزن و ششتمد 
در مجلــس یازدهم افزود: یکی از عواملی که موجب تأخیر در 
ســاخت واحدهای مسکونی در این منطقه شده، اختالف های 
منطقه ای مربوط به مردم این روســتا در آزادسازی زمین الزم 
برای ســاخت منزل است زیرا مقرر شده محل روستا از مکان 
فعلی به محل دیگری جابه جا شود و در محل جدید واحدهای 
مسکونی برای افراد ساخته شود که این موضوع تا حدودی روند 

ساخت را کند کرده است.
محبی تصریح کرد: فرماندار منطقه و نیروهای بومی باید این 
مســئله را جدی تر دنبال و به صــورت جهادی این موضوع را 
برطرف کنند زیرا در حال حاضر برای ســاخت این واحدهای 
مسکونی مسئله بودجه مطرح نیست بلکه مسائل مدیریتی و 
اختالف های اهالی منطقه با یکدیگر برای زمین های تعیین شده 
و روند آزادسازی آن هاست زیرا محل جدید روستا در زمین های 
کشاورزی برخی از اهالی است که باید رضایت آن ها گرفته شود.

وی در پاســخ به این موضوع که اهالی این روســتا در فصل 
زمستان همچنان دارای واحد مسکونی نخواهند بود و ساخت 
این واحدها تا سال آینده به درازا خواهد کشید نیز گفت: مردم 
این روستا با رفع اختالف ها، نقش تأثیرگذاری در سرعت بخشی 
به ســاخت این واحدهای مســکونی دارند، از این رو اگر این 
مسئله برطرف شود ســاخت واحدهای مسکونی آن ها زمان 

زیادی نخواهد برد.

 کار ساخت تنها بیمارستان فیروزه •
به کجا رسیده است؟

ایسنا: فرمانــدار فیروزه 
گفت: ساخت بیمارستان 
فیروزه  فیاض  خصوصی 
بدون وقفــه و با جدیت 
در حــال انجام اســت و 
می کنیــم  پیش بینــی 
 که این بیمارســتان در 

ســال ۱40۱ به طــور کامل به بهره برداری برســد. ابوالفضل 
حکیم پور عنوان کرد: کار ســاخت بیمارستان فیاض فیروزه 
از سال ۹4 شروع شــده و ظرفیت آن ۳۸ تختخواب است اما 
ظرفیتی بیشــتر از این برای آن پیش بینی شده است. وی در 
رابطه با مراحل پیشرفت کار ســاخت بیمارستان اظهار کرد: 
مراحل ساختمانی از لحاظ سفت کاری و نمای ساختمان تمام 
شده اســت و کار نصب تأسیسات آغاز شــده و پس از نصب 
تأسیسات، کارهای داخلی و نصب تجهیزات انجام خواهد شد. 
حکیم پور تأکید کرد: ســاخت این بیمارستان بر عهده یکی از 
خیران است و با توجه به نوسان قیمت ها مبلغ ساخت و تجهیز 
بیمارستان حداقل سه الی چهار برابر فراتر از میزان برآورد اولیه 
بوده است، اما با توجه به اینکه این کار یک اقدام خیرخواهانه 
اســت طبق قولی که خیر محترم به مردم داده  است نه تنها 
کار متوقف نشده بلکه با ســرعت و جدیت در حال پیشروی 
است. وی ادامه داد: عالوه بر بیمارستان، ایجاد پلی  کلینیک های 
تخصصی و فوق تخصصی هم برای شهرستان تعریف شده است 
که طبق آخرین اخبار رسیده، پلی  کلینیک های تخصصی سال 
آینده افتتاح خواهند شد و خود بیمارستان نیز در سال ۱40۱ 

به بهره برداری خواهد رسید.

 نقاشی در چرخه اقتصادی هنر •
مورد توجه قرار نمی گیرد

سرور هادیان: نمایشگاه نقاشی »ساره عباسی« مجموعه ای از 
آثار او به سبک اکسپرسیونیسم  است که از نهم تا سیزدهم آبان 
در نگارخانه آذرنور در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.

ساره عباســی متولد ۱۳64 در مشهد و دیپلم گرافیک است، 
او که چهار ســال دوره تخصصی هنر در رشــته نقاشی را در 
 مجتمع فرهنگی  هنری امام رضا)ع( گذرانده است، می گوید: از 
سال ۷۸ وارد فضای هنر شدم، مدت ها در زمینه گرافیک کار 
کردم و دوره چهارســاله تخصصی هنر را در رشته نقاشی در 
مجتمع فرهنگی هنری امام رضا)ع( زیر نظر استاد سید محمد 
ترابــی آموزش دیدم. این هنرمند نقاش مشــهدی می افزاید: 
بعدها از محضر استادانی چون دکتر کفشچیان مقدم، سهرابی، 

خلیلی، ظفر علیزاده، سیران و... بهره بردم.
وی که در چندین نمایشگاه گروهی حضور داشته است، درباره 
 نمایشگاه انفرادی اش خاطرنشان می کند: در این نمایشگاه ۹ تابلو 
در ابعاد ۱/5 در یک متر با تکنیک اکریلیک و با ســبک بیان 
حالت و احساس )اکسپرسیونیسم( در معرض دید عالقه مندان 

قرار دارد که حاصل سال ها تجربه و ماه ها تالش من است.
ساره عباسی درباره وضعیت اقتصادی هنر می گوید: متأسفانه 
سال هاســت هنر به خصوص نقاشی در بحث چرخه اقتصادی 
مورد توجه قرار نمی گیرد. نقاشی جزو حرفه هایی است که کمتر 

در جامعه ما به عنوان شغل اول درنظر گرفته می شود.
وی با اشــاره به ایــن نکته که انتخاب و خرید نقاشــی برای 
مخاطب، سلیقه ای است، اظهار می کند: بیشتر مخاطبان  آثاری 
به سبک رئالیست مورد توجه شان است. برخی از آثار هم بازاری 
هستند و گاهی هم واســطه ها بحث فروش آثار هنری مانند 
نقاشــی را برعهده می گیرند که باز در این بین هنرمند است 
که متضرر می شود. او درباره چشم انداز کار هنری اش می گوید: 
نقاشی جزو الینفک زندگی من است و معتقدم برای هنر باید 
زمان گذاشــت و عالوه بر آن در شــاخه های مرتبط با آن نیز 
فعالیت دارم و درحال برنامه ریزی برای ادامه تحصیل و ارتقای 

فعالیت هایم مانند گرافیک، طراحی مد و... هستم.
الزم به یادآوری اســت این نمایشــگاه از نهم تا سیزدهم آبان 
 از ســاعت ۱۷ الــی 20 در گالــری آذر نور واقــع در خیابان 

راهنمایی ۱0، شماره 20 برای عالقه مندان دایر است.

کوی پزشکان تربت جام در پیچ و خم •
مشکالت؛ ازدحام در اوج شیوع کرونا

مهر: حدود ۷0 پزشک 
شهرستان تربت جام در 
محلی بــا عرض حدود 
کوی  در  متــر  چهــار 
این شهرستان  پزشکان 
طبابــت  را  بیمــاران 
رفت وآمد  که  می کنند 
روزانــه حــدود ۳ هزار نفــر از بیماران بــا همراهان خود 
برای ویزیت در این مکان، مشــکالتی را ایجاد کرده است. 
همچنین بیشــتر بیماران، افرادی هستند که از روستاهای 
دور و نزدیک مراجعه می کنند ولی نبود سرویس بهداشتی 
در مطب ها از مشکالتی است که گالیه و نارضایتی بیماران 
به خصوص افراد مسن که دچار ناراحتی های کلیوی، دیابتی 
و... هســتند را به دنبال دارد. اگر هم سرویس بهداشتی در 
محل مطب دکترها وجود دارد یا بســته است و یا به راحتی 

در اختیار بیماران قرار نمی گیرد.
علیرضا کمال پور، یکی از شهروندان تربت جامی در گفت وگو 
با خبرنگار ما با بیان اینکه بیشــتر مطب های پزشکان در 
کوچــه ای با عرض کمتر از چهار متــر که معروف به کوی 
پزشکان است مشغول طبابت هستند، گفت: معلوم نیست 
معیار و اســتاندارد حضور این همه پزشــک در این محل 
چیست و مســئول مجوز دادن به پزشکان در این مکان بر 
عهده چه کسی اســت. آیا نباید تمامی استانداردهای یک 
مطب ایده آل رعایت شــود؟ وی همچنین افزود: بیشــتر 
مطب های پزشــکان در ســاختمان هایی واقع شده اند که 
دارای پله و حتی پله های با شیب تند هستند که رفت وآمد 
را برای بیماران به خصوص افراد مسن و سالخورده با مشکل 
مواجه کرده، ضمن اینکه اکثر قریب به اتفاق مطب ها از یک 

سیستم تهویه خوب برخوردار نیستند. 
این شهروند تربت جامی با بیان اینکه گمان نمی شود تمامی 
مطب ها دارای ســرویس بهداشتی باشــند و اگر هم دارند 
به راحتی در اختیار بیماران قرار داده نمی شــود، افزود: با 
توجه به اینکه بیماران زیادی برای ویزیت هر روزه مراجعه 
می کنند، نیاز است حداقل هر دو الی سه روز کف اتاق ها و 
سالن انتظار بیماران نظافت شود ولی بحث ضدعفونی کردن 

محل ساختمان پزشکان، حلقه ای مفقوده است.

 تنها صدور پروانه فعالیت پزشکان در شهرستان س
بر عهده نظام پزشکی است

محمودرضــا تولیت، رئیس نظام پزشــکی تربت جام اظهار 
کرد: تنها صدور پروانه فعالیت پزشــکان در شهرســتان بر 
عهده نظام پزشــکی اســت ولی مجوز مکان و دیگر موارد 
بر عهده معاونت درمان و معاونت بهداشــتی دانشکده علوم 
پزشکی شهرستان است.وی افزود: زمانی که ما می خواهیم 
به یک پزشــک پروانه فعالیت بدهیم، شــاخص جمعیتی 
می گیریــم و کتباً به معاونت درمان و معاونت بهداشــتی 
دانشــکده علوم پزشکی شهرستان اعالم می کنیم که فالن 
پزشــک در فالن منطقه شهر قصد راه اندازی مطب را دارد. 
آن وقت معاونت درمان و بهداشت از آن مکان مورد تقاضای 
پزشک بازدید کرده و اگر مکان در نظر گرفته شده شرایط 
الزم را داشــته باشــد به ما اعالم و در نهایت نظام پزشکی 
شهرستان مجوز فعالیت برای پزشک صادر می کند. رئیس 
نظام پزشکی تربت جام ادامه داد: نظام پزشکی در هیچ مورد 
دیگر دخالتی ندارد چون مسئولیت آن بر عهده معاونت های 

درمان و بهداشت دانشکده علوم پزشکی است.

 تاکنون استعالمی از معاونت بهداشت س
صورت نگرفته است

محمد رحیمیان، معاون بهداشــت دانشکده علوم پزشکی 
تربت جام اظهار کرد: در بحث صدور پروانه مطب پزشــکان 
تاکنون هیچ  گونه اســتعالمی توسط سازمان نظام پزشکی 
از معاونت بهداشــت دانشکده علوم پزشکی صورت نگرفته 
است چون پیش تر استعالم تنها از معاونت درمان و نظارت 
بــر درمان بوده ولی طی تفاهمی که به تازگی با ســازمان 
نظام پزشــکی و معاونت درمان داشــتیم، این اســتعالم 
هم از معاونت بهداشــت انجام می شــود. همچنین احمد 
قنبری، معاون درمان دانشــکده علوم پزشکی تربت جام با 
بیــان اینکه ما قبول داریم به علت حجم زیاد پزشــکان و 
بیماران، مشــکالتی در کوی پزشــکان وجود دارد، افزود: 
ساختمان های پزشــکان در این مکان مناسب نیست اما از 
آنجا که در گذشــته مجوز فعالیت به پزشــکان داده شده، 
مــا نمی توانیم به آن ها بگوییم از اینجــا بروید و در مکان 
دیگری فعالیت کنید ولی از این به بعد اگر پزشــکی به ما 
مراجعه کند، مجوز فعالیت در کوی پزشــکان را نمی دهیم 
زیرا می خواهیم از حاال اســتانداردهای الزم راه اندازی یک 
مطب را رعایت کنیم. با توجه به مشــکالت مطرح شــده 
از سوی شــهروندان تربت جامی امید می رود خواسته های 
بیماران از ســوی متولیان امر مــورد توجه قرار گیرد و در 

آینده ای نزدیک شاهد برطرف شدن این مشکالت باشیم.

اهدای پس  انداز پسربچه هشت ساله •
مشهدی به کتابخانه امیرحسین فردی

هشت  پسربچه  فارس: 
و  پس انــداز  ســاله، 
را  خود  تولــد  هدایای 
برای خرید بخشــی از 
ســاختمان به کتابخانه 
در  فردی  امیرحســین 
مشــهد اهدا کرد و به 
عنوان کوچک ترین خیر این کتابخانه شناخته شد. پسربچه 
هشت ســاله پس از شنیدن وضعیت ساختمان نیمه وقفی 
کتابخانه امیرحسین فردی مشــهد از زبان خاله خیرش، 
پس انداز و هدایای تولد خود را برای خرید نیمه غیروقفی 
ســاختمان این کتابخانه اهدا کرد. ســیدعلی مروجی که 
متولد ســال ۹۱ است، مبلغ ۳ میلیون و ۷00 هزار تومان 
را با این نیت که ســهمی در کارهــای فرهنگی کتابخانه 
داشته باشد، همچنین با این نیت که امام رضا)ع( این کار 
او را قبول کند، به پدرش داده اســت تا آن را به مسئوالن 
کتابخانه برساند. خانواده این خیر کوچک، همواره در منزل 
در خصــوص کمک های نیکوی خود صحبت می کنند و به 
همین ســبب این کودک هم از این کار احســاس بسیار 

خوبی دارد.

 50 درصد 
دورکاری ادارات در 

شهرستان هایی که 
وضعیت قرمز و بحرانی 

دارند قابل اجراست 
که این نیز طبق 

دستورالعملی که در 
نظر گرفته شده اجرایی 

می شود

بــرشبــرش

زگارش شهرستانزگارش شهرستانخبرخبر
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 سال سی و سوم  
شماره 9380  ویژه نامه 3759 

استان مااستان ما
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

قدس: این روزها شــنیدن قصه های تلخ زندگی برخی از اقشار 
جامعه برای بسیاری از ما امری عادی شده و خواسته و ناخواسته 
حساســیت های گذشته را نداریم و کمتر پیش می آید که مانند 

قبل با شنیدن مشکالت بعضی از آن ها بغض کنیم.
با همین پیش فرض می خواهیم در ادامه روایتی از همین جنس را 
بازگو کنیم که بی تردید هر چند بخشی از آن ناشی از جو حاکم بر 
اوضاع اقتصادی است ولی شک نداریم که اگر برخی از ما بخواهیم 

می شود شرایط زندگی را برای عده ای راحت تر کنیم.
همین ابتدای مطلب، ذکر این نکته الزم است که از سال های دور 
یکی از چالش های جدی جامعه کارگری در کشور ما این بوده و 
هست که قرارداد هایی که با آن ها بسته می شود که به جای آنکه 
منطبق با قوانین حوزه کارگری باشد بیشتر بر اساس خواست و 
نظر کارفرماست که بارها و بارها گفته شده و همه متولیان موضوع 
در ســازمان های بیمه ای و کارگری بر این امر واقف هستند. اما 
سوژه امروز ما مربوط به تعداد قابل توجهی از کارگران شاغل در 
جایگاه های سوخت است و به دلیل آنکه در چند روز گذشته چند 
پیامک و تماس از سوی این افراد دریافت کردیم تصمیم گرفتیم 
صرفاً برای یادآوری به متولیان نظارتی بار دیگر به این مشــکل 

سنتی جامعه کارگری اشاره ای داشته باشیم.

پیامکی برای دادخواهیس
»لطفاً یک نفر به داد ما کارگران جایگاه سوخت برسد یکی بگوید 
چگونه می شود با حقوق ماهیانه یک میلیون و 500هزار تومان 
که ۷00هزار تومان باید اجاره بدهم زندگی کرد. دولت می گوید 
حقوق کارگران باید 2میلیون و 600 یا ۷00 هزار تومان باشد اما 
ما از سر اجبار و درد بیکاری مجبوریم قراردادی را امضا کنیم که 

نصف این مقدار دریافتی داریم اگر امضا هم نکنیم در شــرایط 
موجود بیکار می مانیم و بعد نمی دانیم چکار باید بکنیم«. 

آنچه خواندید پیامک یکی از اپراتورهای یک جایگاه سوخت در 
مشــهد است و وقتی با او صحبت می کنیم خرسند از این است 
که فردی غیر از همکارانش در مورد شــرایط سخت کاری اش با 
او صحبت می کند. او می گوید: متأســفانه هیچ تشکل یا صنفی 
نداریــم که از ما حمایت کند و برخی از جایگاه داران بر اســاس 
قانون و منطق با کارگــران خود قرارداد می بندند اما عده ای هم 
هستند که به خواسته یا طبق فرمول ذهنی خودشان قرارداد ها 
را تنظیم می کنند.او می افزاید: بوی بنزین و ایستادن های طوالنی 
در سرما و گرما عوارض زیادی برای کارگران جایگاه ها دارد، ولی 
با این حال حتی حداقل حقوق را دریافت نمی کنیم اگر بخواهیم 
شــکایت کنیم قراردادمان فسخ می شود و یا می گویند خودتان 
امضا کرده  و این شرایط را قبول کرده اید ولی آیا ما انتخاب دیگری 
داریم؟ در چنین شرایط اقتصادی بیکار شدن مشکالت زیادی را 
برای ما و خانواده مان ایجاد می کند مجبوریم با شــرایط سخت 

موجود کنار بیاییم.

شرایط متعدد برای کار در جایگاهس
در زمان پیگیری این گــزارش به یک آگهی جذب نیرو در یک 
جایگاه سوخت رسیدیم و برای کنکاش بیشتر با شماره مندرج 
در آن تماس می گیریم و از شرایط کار می پرسیم؛ فرد مورد نظر 
می گوید: عالوه بر شرایط ســنی که باید جوان باشید و حداقل 
دیپلم داشــته باشید باید ضامن معتبر هم معرفی کنید و چک 
و ســفته تضمینی به مبلغ 40میلیون تومان هم باید در اختیار 

کارفرما قرار دهید.

او درباره دیگر جزئیات قرارداد و نحوه کار هم می افزاید: مبلغ 550 
هزار تومان حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می شود و مابقی آن 
در حدود 200 هزار تومان توسط خود کارگر پرداخت می شود و 

ساعت کاری هم از ۸ تا ۱0 ساعت در روز متغیر است.
وقتی از او دلیل کم بودن مبلغ قرارداد را می پرسم توجیه عجیبی 
می آورد و اظهار می دارد: هر اپراتور روزانه مبالغی را تحت عناوین 
مختلفی از قبیل انعام دریافت می کند که با جمع مبالغ در یک 

ماه درآمد ماهیانه آن ها به رقم ۳میلیون هم می رسد.
اما کارگرانی که با آن ها صحبت کردیم نظرشان با اظهارات این 
فرد متفاوت بود؛ چرا که کارگران معتقد بودند از زمان کارتی 
شدن سوخت گیری دیگر مانند گذشته میزان مبادالت نقدی 
به اندازه ای نیست که عده ای تصور می کنند برخی از رانندگان 
باقیمانده مبلغ را به مــا بدهند و نکته دیگر اینکه انعامی که 
شــهروندان پرداخت می کنند هیچ ارتباطی به وظیفه قانونی 
کارفرمــا برای پرداخت حق و حقوق قانونــی کارگران ندارد. 
با تمام این اوصاف کارگران شــاغل در جایگاه های ســوخت 
خواستار ورود جدی تر دستگاه های متولی و نظارتی به موضوع 
قراردادهای خود شدند؛ چراکه به اعتقاد آن ها شرایط زندگی 

این روزها سخت تر از هر زمان دیگری است.

سرور  هادیان : فیلم کوتاه »شوفر« برنده پروانه زرین بهترین 
فیلم داستانی سی و ســومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان شــد. فیلم کوتاه شــوفر به نویسندگی و 
کارگردانــی »رضا نجاتی« و تهیه کنندگی مشــترک انجمن 
سینمای جوانان ایران و حسین کاکاوند، توانست پروانه زرین 
بهترین فیلم داستانی را از آن خود سازد. رضا نجاتی، متولد ۷۳ 
در مشهد و دانش آموخته هنرستان هنرهای زیبا، رشته سینما 
و لیسانس بازیگری نمایش از دانشکده هنر و معماری است. او 
از اعضای فعال انجمن سینمای جوانان مشهد و از فیلمسازان 
آینده دار ســینمای ایران است که فیلم کوتاه شوفر، ششمین 
اثر او پس از »مرگ گل ها«، »سبک سنگین«، »شاخ گوزن«، 
»تریبون« و »چندش« اســت. وی تاکنون در جشنواره های 
داخلی و خارجی زیادی حضور داشته و جوایزی را نیز بدست 

آورده است.

یک روایتس
این فیلمساز جوان شهرمان در گفت وگو با خبرنگار ما درباره 
آخرین ســاخته اش می گوید: شــوفر؛ روایتگر داســتان پسر 
نوجوانی است که عالقه ای به یادگیری رانندگی ندارد اما پدر 
اصرار به این کار دارد و اتفاق های ناگواری حول این محور برای 
این  پسر رخ می دهد. وی می افزاید: این فیلم توانست در سی و 
سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که از 

2۷ مهر تا 2 آبان ماه ۱۳۹۹ به صورت آنالین برگزار شد عنوان 
برنده پروانه زرین بهترین فیلم داستانی را بدست آورد.

این نویسنده و کارگردان درباره ایده این فیلم بیان می دارد: 
شــوفر برای من دغدغه ای بود که باید ساخته می شد و این 
فیلم در یکی از جاده های فرعی نزدیک قزوین ساخته شده 
است. او درباره تجربه حضور در جشنواره بین المللی کودک 
و نوجوان اظهار می دارد: این نخســتین تجربه حضور فیلم 
کوتاه شوفر در جشنواره نبود و پیش از این هم در جشنواره 
فیلــم کوتاه تهران نامزد بخش هنر و تجربه شــده بود، اما 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان از این نظر برایم جذاب بود 

که آنالین برگزار شد.

ساخته هایی بر اساس ایده نگارشس
او که از سال ۸۹ فیلم سازی نیمه حرفه ای را با فیلم کوتاه آغاز و 
سپس در حوزه فیلم حرفه ای کارش را ادامه داده است، درباره 
انتخاب سوژه هایش توضیح می دهد: معموالً به دنبال ژانرهای 
عجیب و غریب نیســتم. ایده های من از اتفاق های روز شکل 
می گیرد، ایده هایی که دغدغه من است و اولویت خاصی برای 
من در انتخاب ژانر وجود ندارد. از این رو کارهایی که تاکنون 

ساخته ام، متفاوت است.
او درباره شرکت این فیلم کوتاه داستانی در سایر جشنواره های ملی 
و بین المللی تصریح می کند: این فیلم برای جشنواره های مختلف 
ملی و بین المللی ارسال شده است و فرایند زمانی آن در پذیرش 
و اعالم نتایج یک ســال به طول خواهد انجامید. این نویســنده 
و کارگــردان  فیلم درباره بحث اکران عمومی فیلم های کوتاه نیز 
می گوید: متأسفانه این اتفاق همیشگی است که فیلم های کوتاه به 
اکران در جشنواره ها بسنده می شود اما باید بستری فراهم شود که 
یک روز در کشورمان بتوانیم اکرانی برای فیلم های کوتاه داشته 
باشیم. وی ادامه می دهد: اگرچه تعداد فیلم های کوتاه زیاد است 
اما با اعمال یک فیلتر می توان اکران های گسترده ای برای آن ها 
فراهم شــود. وی درباره کار آینده اش نیــز بیان می دارد: نام کار 
بعدی من »ارفاق« اســت و درباره اتفاق هایی است که برای یک 
نوجوان در مدرسه می افتد و آذر ماه این کار کلید خواهد خورد. 

این فیلم، فیلم کودک و نوجوان نیست اما درباره نوجوان است.

بررسی چرایی پایین بودن دستمزد کارگران جایگاه سوخت

انعاممیگیرند،پسحقوقنمیدهیم!

درخشش فیلم »شوفر« در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

فیلمهایکوتاهبهاکرانگستردهنیازدارند

زگارشزگارش

زگارشزگارش



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
محدودیتهایکروناییدرمشهداعمالمیشود

10روزسختگیریبراینجاتشهر•
خبرنگاران:  باشــگاه
استانی  ستاد  سخنگوی 
بــا کرونــا در  مبــارزه 
گفت:  خراســان رضوی 
کرونایی  محدودیت های 
از چهارشنبه ۱۴آبان ماه 
به مدت ۱۰روز در مشهد 

اعمال می شود.محمدحسین بحرینی تصریح کرد: با توجه به 
شــرایط و وضعیت قرمز کرونایی که در مشهد وجود دارد، 
محدودیت های کرونایی از چهارشــنبه ۱۴آبان ماه به مدت 

۱۰روز در این شهر اجرا می شود.
وی افزود: این محدودیت های کرونایی برای گروه های شغلی 
سه و چهار در نظر گرفته شده که شامل فعالیت های آموزشی 
و ورزشی می شود.مشــاغل گروه سوم شــامل دانشگاه ها، 
مدارس، حوزه های علمیه، آموزشــگاه های فنی و حرفه ای و 
زبانسرا ها و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهد های کودک، 
استخر های سرپوشیده، سینما و تئاتر و مراکز مشابه، موزه و 
باغ موزه، تاالر های پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های 

زیبایی می شود.
وی بیــان کرد: گروه چهارم نیز شــامل برگزاری مراســم 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها، باشگاه های ورزشی 
برای ورزش های پربرخورد از جمله کشتی و کاراته و جودو، 
مدارس شبانه روزی، کافه، قهوه خانه و چایخانه با عرضه مواد 

دخانی، باغ وحش و شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی است.

مدیرآموزشوپرورشتربتحیدریهاعالمکرد
۵0درصددانشآموزانروستایی•

محرومازشبکه»شاد«
خبرنگاران: باشــگاه
مدیر آمــوزش و پرورش 
گفــت:  تربت حیدریــه 
نزدیــک به 7 هــزار نفر 
روســتایی  مناطــق  در 
تربت حیدریه مشغول به 
تحصیل هستند که نیمی 

از آن ها فاقد گوشی تلفن همراه بوده و از طریق شبکه آموزش 
پیگیر تحصیل می شوند.محمدرضا قرایی  تربتی، مدیر آموزش 
و پرورش تربت حیدریه گفت: اگر فرض را بر این بگیریم که 
فقط ۱۰درصد دانش آموزان این شهرستان فاقد تلفن همراه 
هســتند، این بدان معناســت که برای خرید تبلت با فرض 
کمترین میزان قیمت یعنی ۱۰میلیون ریال، رقمی معادل 

۳7میلیارد ریال نیاز است.
مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه ادامه داد: هر چند افراد 
خیر برای خرید تبلت قدم های خوبی برداشــته اند، اما کافی 
نیست و ما برای تشویق این افراد به کلیه افراد خیری که در 
تأمین تبلت دانش آموزان قدمی بردارند، گواهی کسر مالیات 

به منظور ارائه به اداره دارایی صادر می کنیم.

اهدایعضوبهچهاربیمار•
زندگیدوبارهبخشید

واحد  مســئول  فارس:
اعضــای  فراهــم آوری 
علوم  دانشــگاه  پیوندی 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
بیمار  اعضــای  اهــدای 
مرگ مغزی در دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد 
موجــب نجــات و ادامه 

زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
ابراهیم خالقی اظهــار کرد: در نهصد و نود و نهمین عمل 
اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی حسین دورافکن زاد 
55 ســاله که از بخش اورژانس حاد اعصاب بیمارســتان 
قائم)عــج( به واحد فراهم آوری اعضــای پیوندی در مرکز 
پیوند اعضای دانشــگاه مشــهد معرفی شــده بود، پس از 
انجام مراحل تأییــد مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، در 
بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار 

گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: کبد زنده یاد حســین دورافکن زاد در 
بیمارســتان منتصریه به خانم  68 ساله ساکن مشهد پیوند 

زده شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد تصریح کرد: همچنین قرنیه های مرحوم 
حســین دورافکن زاد نیز برای پیوند به بانک چشم دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
خالقی خاطرنشان کرد: همچنین قسمتی از پوست زنده یاد 
حســین دورافکن زاد به منظور پیوند به بخش ســوختگی 

بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

رئیسپلیسراهخراسانجنوبیخبرداد
تصادفپرایدباشتر!•

خــطقرمــز: رئیس 
گفت:  اســتان  پلیس راه 
برخــورد یک دســتگاه 
پرایــد با یک نفر شــتر، 
یک کشته و سه مجروح 

برجاي گذاشت.
سرهنگ علیرضا رضایی 

در تشــریح این خبر گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنــی بر تصــادف در محورهــاي مواصالتي طبس، 
بالفاصله کارشناســان پلیس راه و گروه امداد به محل حادثه 

اعزام شدند.
وی گفت: کارشناسان با بررسی صحنه دریافتند یک دستگاه 
ســواری پراید با یک شتر تصادف کرده که بر اثر این سانحه 
راننده خودرو در دم فوت و سه سرنشین دیگر مجروح شده 

که سریعاً توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه خودرو پراید برای سیر مراحل 
قانوني و تشکیل پرونده به پارکینگ منتقل شد، تصریح کرد: 
کارشــناس پلیس راه علت بروز این حادثه را تجاوز از سرعت 
مطمئنه از سوی راننده خودرو و همچنین رها کردن احشام 

توسط مالک آن تشخیص داده است.
رئیس پلیس راه فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبي به 
رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و مرگباری نباشیم.

درپییکاقداممشترکاطالعاتی
وپلیسیرقمخورد

اعضایشبکهفروشموادمخدر•
صنعتیدرمحاصرهقانون

مشــترک  عملیــات  در  خبرنــگاران: باشــگاه
مــواد بــا  مبــارزه  مأمــوران  و  اطالعــات   اداره کل 

مخدر خراسان رضوی، باند توزیع موادمخدر صنعتی در مشهد 
متالشی شد.در عملیاتی غافلگیرانه و مشترک که با همراهی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات و مأموران 
مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی خراسان رضوی رقم 
خورد، باند توزیع کننده موادمخدر صنعتی شیشه و هروئین در 
خیابان رسالت 55 مشهد به دام افتادند.براساس این گزارش، 
با دستگیری سرباند و دو نفر از اعضای باند، کل محموله به 
وزن ۱7کیلوگرم شیشــه و هروئین  هم از محل کشف شد.

هاللاحمرنیشابورخبرداد
نجاتمفقودشدگاندردرهعزرائیل•

ایرنا: مدیرعامل و رئیس 
هالل احمر  جمعیــت 
نیشــابور گفــت: پس 
تــالش  ســاعت  از6 
جمعیــت  نجاتگــران 
هالل احمــر نیشــابور، 
هفت شــهروند مفقود 
گرفتار در ارتفاعات پر از برف  این شهرســتان پیدا شده و به 
منطقه امن انتقال یافتند.اسماعیل شاه بیگی روز گذشته در 
تشریح این خبر افزود: جمعه شب گذشته در پی اعالم مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات)EOC( جمعیت هالل احمر استان 
مبنی بر گرفتار شدن هفت شهروند در ارتفاعات برف ریز، سه 
تیم از نجاتگران امدادونجات کوهستان شعبه به موقعیت اعزام 

شدند.
وی ادامه داد: همراه بودن دو کودک و دو زن با حادثه دیدگان 
که به دلیل تاریکی هوا در دره ای معروف به دره عزرائیل راه را 
گم کرده بودند و امکان ادامه مسیر را نداشتند، حساسیت این 
عملیات را دوچندان کرده بود که با حضور به موقع نجاتگران، 
همه شهروندان بامداد روز گذشته به سالمت پیدا شدند.رئیس 
جمعیت هالل احمر نیشابور با اشاره به اینکه این افراد به قصد 
طبیعتگردی به این منطقه رفته بودنــد، ادامه داد: از افرادی 
که قصد رفتن به طبیعت را دارند درخواست می شود پیش از 

تاریکی هوا خود را به منطقه امن برسانند.

کشف8تنسنگمعدنقاچاق•
دراسفراین

فرمانده قرمــز: خط
 انتظامــی شهرســتان 
اســفراین از توقیف دو 
دستگاه خودرو حامل 8 
قاچاق  سنگ معدن  تن 
از نوع ســرب به ارزش 
بیــش از 6۴۰ میلیون 

ریال در این شهرستان خبر داد.  
سرهنگ مجید یگانه پور با بیان این مطلب افزود: در راستای 
طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از معادن، مأموران 
پاسگاه انتظامی عباس آباد در حین گشت زنی در سطح حوزه 
استحفاظی موفق به شناســایی دو دستگاه خودرو ایسوز و 

نیسان در محور اسفراین به سبزوار شدند. 
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه مأموران این خودروها را 
در سطح حوزه استحفاظی متوقف کردند، افزود: در بازرسی 

از این خودروها مقدار 8تن سنگ معدن کشف و ضبط شد. 
سرهنگ یگانه پور با بیان اینکه در این رابطه دو متهم دستگیر 
و پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شــدند، 
خاطرنشــان کرد: خودروهای توقیفی به همراه سنگ معدن 

کشف شده تحویل اداره صنعت و معدن شهرستان شد.  
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با بیان اینکه ارزش این 
مقدار ســنگ معدن کشف شــده بیش از 6۴۰میلیون ریال 
برآورد شــده است، تصریح کرد: اقدا م های پلیس در راستای 
مبارزه با اســتفاده غیرمجاز از معادن در سطح شهرستان با 
قدرت ادامه دارد که در این راســتا از شهروندان عزیز انتظار 
می رود در صورت اطالع از هر گونه موارد مشکوک مراتب را 

بالفاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

رئیسپلیسمشهدخبرداد
دستگیرینوجوانفراری•

ازکانوناصالحوتربیتبهاتهامسرقت
فرمانده  قرمــز: خط

از  مشــهد  انتظامــی 
دستگیری پسر نوجوانی 
اتهام ســرقت خبر  به 
داد که چندی پیش از 
تربیت  و  اصالح  کانون 
فرار کرده بود و این بار 
با همکاری شــهروندان در محل جرم راه فرارش بسته شد.  
سرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: در پی گزارش یک فقره 
گوشی قاپی در میدان ۱7شهریور به فوریت های پلیسی ۱۱۰، 

مأموران کالنتری ۱2 در محل حاضر شدند. 
وی افزود: بررســی های اولیه پلیس حاکی از آن بود که پسر 
نوجوانی به شــاکی پرونده مراجعه و با بهانه نیاز به برقراری 
تماسی فوری، گوشی تلفن او را می گیرد، اما ناگهان به سمت 
موتورســیکلتی که منتظرش بوده متواری و قصد ســرقت 

گوشی را داشته است .
سرهنگ صارمی ساداتی تصریح کرد: در این لحظه شاکی و 
دو شهروند وظیفه شناس که شــاهد ماجرا بودند، مانع فرار 
متهم می شوند و او نیز با چاقویی که در دست داشت، اقدام به 

تهدید شاکی و افراد حاضر در صحنه می کند. 
فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: با حضور به موقع تیم 
تجسس کالنتری ۱2 متهم دستگیر شد و مأموران انتظامی 
در تحقیقات بعدی همدست فراری او که راکب موتورسیکلت 

بود را شناسایی و دستگیر کردند. 
ســرهنگ صارمی گفت: برابر اظهارات اولیه متهمان، پسر 
نوجوان به تازگی از کانــون اصالح و تربیت فرار کرده که با 

همدستش مرتکب سرقت شده اند. 
وی با اشاره به این مطلب که گوشی تلفن سرقتی کشف شده 
به مالباخته تحویل داده شد، به شهروندان هشدار داد: گوشی 
تلفن همراه خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد ناشــناس و 

غریبه قرار ندهند.

عقیلرحمانی:محمدحسین درودی، دادستان 
مرکز خراسان رضوی گفت: موضوع های مطرح 
شده در مورد پرونده تخریب مسجد » هفت در« 
در دادسرای ناحیه سه مشهد در حال رسیدگی 

دقیق است.

اوقافوشهرداریچهگفتند؟س
اواخــر مهــر ماه گذشــته بود کــه ماجرای 
تخریب مسجد»هفت در« را رسانه ای کردیم. 
در آن زمــان مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
خراســان رضوی در این زمینه به قدس گفت: 
در رابطه با مســجد »هفت در« یک توافقنامه 
اولیه ای حســب گزارش شهردار منطقه ثامن 
تنظیم شد و از سوی وی اعالم گردید مسجد 
در طرح اســت و هیچ امکانــی برای بقای آن 
نیست و طبق طرح باید تخریب شــــود و بر 

همین اساس آن توافقنامه اولیه تنظیم شد.
احمــدزاده، مدیــرکل اوقــاف و امورخیریه 
خراســان رضوی بیان کرد: همزمان با ماجرا 
نامه ای از سوی مشاور طرح به اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان واصل شد که در آن اعالم 
شده بود مسجد مذکور قابلیت تثبیت دارد و 
هیچ ضرورتی برای تخریــب آن وجود ندارد 
و  بالفاصله ما هم به صورت شــــفاهی و هم 
طی نامه های اداری، موضوع را به مســئوالن 

شهرداری مشــهد اعالم کردیم. 
گفتیــم مبنی بر اینکه مشــاور طرح این نامه 
را زده است، از نظر ما مسجد قابلیت تبدیل به 
احســن را ندارد و باید حفظ شود. نامه هم به 
دســت آن ها رسیده؛ چرا که به محض اطالع 
از ماجرا، مکاتبه فکس و از طریق شبکه دولت 
هم ارسال شد، اما متأسفانه یک نوع کم توجهی 
به مسائل شــرعی در وقف و حرمت مساجد 

صورت گرفته است؛ چرا که نه 
الزامات قانونی مربوط رعایت 
شده و نه از نظر مشاور طرح 

تبعیت شد.
پس از آن نعمتی، شــهردار 
منطقــه ثامن هم در واکنش 
به موضوع های مطرح شــده 
از ســوی مدیــرکل اوقاف و 
امور خیریه استان، بیان کرد:  

2۹ شــهریور ماه سال جاری با اداره کل اوقاف 
و امور خیریه صورتجلســه ای تنظیم شد که 

مسجد »هفت در« تحویل ما شد.
 در آن صورتجلســه درج شــده که مســجد 
مذکــور و دو رقبه همجوار آن تحویل مجری 
طرح گردید و این صورتجلســه هم به امضای 
شهردار مشهد و مدیرکل اوقاف و امورخیریه 

استان رسید.

وی در ادامه مدعی شد: درست 
اســت که تاریــخ ابــالغ این 
صورتجلســه 2۹شهریور است، 
اما تا امضا های مورد نیاز گرفته 
شــده  ، در تاریــخ ۱2مهر ۹۹ 

صورتجلسه شماره خورد.
شــهردار منطقــه ثامن گفت: 
۱۳مهر ماه یعنــی روز پس از 
آن، نماینــده اوقــاف، نماینده 
هیئت امنای مســجد و نماینده شهرداری در 
محل حضور داشتند و نسبت به تخلیه مسجد 
و فهرســت کردن اموال اقدام کردند و مسجد 
تخلیه و در اختیار کارگاه قرار گرفت و همان 
روز هم عملیات اجرایی در محل آغاز شد. اینکه 
اظهار شده شهرداری عملیات اجرایی را در روز 
اربعین صورت داده یا از چشم دیگران پنهان 

بوده، این گونه نبوده است.

دادســتانمشــهد:آغازرسیدگیس
بهپروندهدردادسرایمحل

پس از این ماجرا و حاشــیه های ایجاد شده، 
دادستان مشــهد به ماجرا ورود کرده  و وعده 

پیگیری ویژه موضوع را رسانه ای کرد.
از همیــن رو و برای آنکه بدانیم ماجرا در چه 
مرحله ای قرار دارد، روز گذشــته با دادستان 
مرکز استان خراسان رضوی گفت وگو کردیم. 
محمدحســین درودی در این زمینه به قدس 
گفت: پس از رسانه ای شدن ماجرا به شخصه 
موضوع را مورد بررسی قرار دادم. در این زمینه 
هر دو طرف ادعا دارند مدارکی دال بر  حقانیت 
خود دارند و دســتگاه قضایی وظیفه دارد دور 
از حاشیه ســازی ها و در فضای کامالً منصفانه 
ماجرا را بررســی کند که ایــن امر با توجه به 
وجود برخی اسناد از ســوی هر دو طرف، به 

دقت در حال بررسی است.
دادستان مشهد تصریح کرد: پس از آنکه اوقاف 
چند روز پس از رســانه ای شدن ماجرا اعالم 
شکایت خود را به دادســتانی منعکس کرد، 
دستور داده شــد تا پرونده در دادسرای محل 

)ناحیه ۳( ثبت شود.
درودی بیــان کرد: پــس از آن پرونده به یک 
شعبه بازپرسی ارجاع شــد تا هر مطلب و یا 
مســتنداتی که  دو طرف پرونده دارند، آنجا 
ارائه شود. البته تصور می شود بیشتر دفاعیات 

طرفین پیشتر در رسانه ها منعکس شده بود.
 از همین رو باید صبر کرد تا روند رســیدگی 
قضایی در این شعبه بازپرسی مراحل خود را 
طی کند و اوقاف اســناد خود را ارائه و متهم 
پرونده هم از خود دفاع کند و نتیجه این اقدام ها 

هم در وقت خودش اطالع رسانی خواهد شد.

مقامقضاییدرحالبررسیاست

پرونده  باز تخریب مسجد »هفت در«
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خطقرمز: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهي، متهماني که اقدام 
به فروش اموال سرقت شــده در سایت واسطه گر مي کردند، 

دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند. 
سرهنگ جواد شفیع زاده، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
گفت: فردي همراه یک برگه مرجوعه قضایي به پلیس آگاهي 
اســتان مراجعه و اذعان کرد از طریق یک ســایت واسطه گر 
خرید و فروش کاال، وســایل خانه را براي فروش گذاشــته و 
در ادامه سه فرد ناشناس به عنوان خریدار وارد خانه اش شده 
و ســپس با تهدید قمه، ضرب و شــتم و بستن دست و پاي 
او، اقدام به ســرقت وسایل، موتورسیکلت و وجه نقد و گوشي 

تلفن همراهش کرده اند.
رئیس پلیس آگاهي خراســان رضوي افزود: با توجه به اهمیت 
موضوع دستورات ویژه براي پیگیری سریع پرونده صادر شد 
و کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم خشــن در تحقیقات اولیه  
با بررســي سرنخ هاي موجود، چهره فرضي متهمان را ترسیم 

کردند.

وي گفت: در حالي که تحقیقات پلیســی در این رابطه  آغاز 
شده بود، چهار مالباخته دیگر که به همین شیوه مورد سرقت 
و ضرب و شــتم خریداران قالبی قرار گرفته بودند، به پلیس 

آگاهي مراجعه و طرح شکایت کردند.
سرهنگ شفیع زاده خاطرنشان کرد: کارآگاهان اداره اطالعات 

جنایي و جرایم خشن پلیس آگاهي در بررسي هاي علمي این 
پرونده توانستند یکي از عامالن اصلي سرقت را شناسایي و با 
هماهنگي مقام قضایي، متهم را در اقدامي غافلگیرانه دستگیر 
کننــد.وي گفت: متهم کــه در برابر ادله موجــود راهي جز 
بیان حقیقت نمي دید، دو همدســت خود که نسبت فامیلي 
با او داشــتند را نیز معرفي کرد. سرهنگ  شفیع زاده تصریح 
کرد: کارآگاهــان پلیس آگاهي دو متهم دیگر پرونده را نیز در 
منطقه خواجه ربیع مشهد دستگیر و در بازرسي از محل اختفای 
 آنان مقادیري اموال مسروقه کشف کردند.رئیس پلیس آگاهي 
خراسان رضوي با اعالم اینکه تاکنون پرده از پنج فقره سرقت 
توسط این سه متهم برداشته شده است، بیان کرد: متهمان به 
همراه پرونده و شکات به دادسرا معرفي و تحقیقات ادامه دارد.

سرهنگ شفیع زاده در پایان تأکید کرد: شهروندان عزیز باید 
با هوشیاري به توصیه ها و هشدارهاي پلیس در پیشگیري از 
سرقت ها توجه بیشتري داشته باشند و به افراد غریبه و ناشناس 

اعتماد بي جا نکنند.

ایرنا: فرمانده انتظامی خراســان جنوبی از کشف حدود 2 تن 
موادمخدر در عملیات های مشــترک با پلیس اســتان های 

خراسان رضوی و کرمان خبر داد. 
ســرهنگ ناصر فرشید روز گذشته در تشریح نخستین اقدام 
پلیســی، بیان کرد: مأموران انتظامی خراسان جنوبی با انجام 
اقدام هــای اطالعاتی و پلیســی اخبــاری دریافت کردند که 
سوداگران مرگ قصد دارند محموله سنگین موادمخدر را که 
از مرزهای شــرقی کشور وارد شده است، به شهرهای مرکزی 
کشور منتقل کنند که بالفاصله بررسی موضوع در دستور کار 

مأموران قرار گرفت.
وی گفت: مأموران انتظامی خراسان جنوبی با همکاری پلیس 
خراسان رضوی در محور سنگان و نشتیفان خواف، دو کامیون 

متعلق به قاچاقچیان را شناسایی و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران در بازرسی 
یکی از کامیون ها یک تن و ۳7۰کیلوگرم مرفین را که به صورت 

ماهرانه ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات یک کامیون نیز به عنوان 

راه پاک کن توسط پلیس توقیف شد، تصریح کرد: مأموران در 
این رابطه دو متهم را دســتگیر کردند که متهمان به همراه 

پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان جنوبی در تشریح دومین 
عملیات مشترک پلیسی برای ضربه زدن به سوداگران مرگ، 

بیان کرد: تکاوران پلیس در یگان تکاوری ۱۰2 امام حسین)ع( 
»دیهوک« شهرستان طبس 5۹۹ کیلوگرم مرفین را در بازرسی 
از خودرو تریلی طی عملیات مشــترک با فرماندهی انتظامی 

استان کرمان در منطقه »راور« کشف کردند. 
وی اظهــار کرد: مأموران پلیس در یگان تــکاوری ۱۰2 امام 
حسین)ع( دیهوک خراسان جنوبی با انجام اقدام های اطالعاتی، 
از انتقال موادمخدر با خودرو تریلی توســط سوداگران مرگ 
مطلع شدند و با پیگیری کردن موضوع، دستگیری قاچاقچیان 

را در دستور کار خود قرار دادند.
ســرهنگ فرشــید گفت: مأموران خودرو حامل موادمخدر 
را رهگیــری و کنترل کردند که بــا همکاری پلیس مبارزه با 
موادمخدر اســتان کرمان، خودرو قاچاقچیان در منطقه راور 

استان کرمان شناسایی و متوقف شد.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو 5۹۹ کیلو و ۱2۰گرم 
مرفین را که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف کرده 
و راننده خودرو را در این رابطه دستگیر کردند. متهم دستگیر 

شده با تشکیل پرونده و دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

رئیسپلیسآگاهیاستانخبرداد

سارقان خشن ، مشتری آگهی های آنالین

روزسختونفسگیرمأمورانمبارزهباموادمخدرسهاستان

کشف 2تن مرفین در دو عملیات پلیسی

رددسر رددسر 

خط قرمزخط قرمز

اصناف اصناف 

تســنیم:رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
خراسان شمالی گفت: براساس تصمیم های 
ســتاد کرونای اســتان، رســتوران ها  و 
نانوایی هایی که پروتکل ها را رعایت نکنند 
پلمب و ســایر اصناف نیز تا مبلغ 5۰۰هزار 

تومان جریمه می شوند.
مهــدی امیدوار اظهــار کرد: بــا توجه به 
تصمیم های ستاد کرونای خراسان شمالی، 
کارگاه های جوشــکاری و سیســتم حمل 
و نقل باید برای گرفتن مجــوز کار در ایام 
کرونایــی از اداره کل کار اقــدام کنند.وی 
بزرگ،  فروشگاه های  افزود: سوپرمارکت ها، 
نانوایی ها و آرایشگاه ها ، زیر نظر اتاق اصناف 
و سازمان صمت هستند و مراکز مرتبط با 
فعالیت های بهداشتی زیر نظر دانشگاه علوم 

پزشــکی، فعالیت خواهند کرد.رئیس اتاق 
اصناف مرکز اســتان خراسان شمالی گفت: 
بین ۳۰۰ تــا 5۰۰هزار تومان جریمه برای 
اصنافی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند در نظر گرفته شــده و این جریمه ها 
در بازدید های محسوس و نامحسوس در نظر 

گرفته شده و اعمال می شود.
وی ادامــه داد: واحدهای صنفی حســاس 
نظیر رستوران ها و نانوایی ها که مستقیماً با 
جان مردم و موادخوراکی ســر و کار دارند، 
براساس دستور استاندار خراسان شمالی در 
صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، در 
نخستین مورد اخطار یا خطای عدم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، به مــدت ۱۰ روز 

پلمب شده و اغماضی در کار نیست.

رستورانهایمتخلف»پلمب«میشوند

جریمه های ۵۰۰هزار تومانی در انتظار صنوف متخلف 

بی احتیاطی بی احتیاطی 

خطقرمز: فرمانده انتظامي شهرستان مانه 
و سملقان از برخورد یک دستگاه کامیون 
با گله گوســفندان و تلف شدن 25 رأس 
گوسفند و مصدوم شــدن چوپان در این 

حادثه خبر داد.  
سرهنگ» مهدی مهران فر« در تشریح این 
خبر گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیســی  ۱۱۰  مبنــی بر برخــورد یک 
دستگاه کامیون بنزباری با گله گوسفندان، 
مأموران پاسگاه انتظامی گرماب به محل 

اعزام شدند. 
وي افزود: با حضور مأمــوران در محل و 
بررسی صحنه مشخص شد یک دستگاه 
کامیون که در محور گرماب به شــهرآباد 
در حــال حرکت بوده با گله گوســفندان 

برخــورد کرده که در این حادثه 25 رأس 
دام در دم تلــف شــده و 6 رأس زخمی 

شدند. 
ایــن مقام انتظامی تصریح کــرد: در این 
حادثه چوپــان گله که مردی ۴5ســاله 
بــوده نیز از ناحیه ســر و صورت مصدوم 
که توســط عوامل امدادی به بیمارستان 

منتقل شد. 
فرمانده انتظامی مانه و سملقان خاطرنشان 
کرد: برابر اعالم کارشناس پلیس راه علت 
تامــه تصادف عدم توجه کافــی به جلو از 
ســمت راننده کامیون می باشــد که نیاز 
اســت کلیه رانندگان در هنگام رانندگی 
توجه کافی به راه و عالئم رانندگی داشته 
باشند تا شاهد حوادث اینچنینی نباشیم.

وقوعیکحادثهدرپیبیتوجهی

برخورد کامیون با گله، چوپان را هم راهی بیمارستان کرد



خبرخبر خبرخبر

 کمک دفتر رهبری •
برای پروژه جاده سنندج - مریوان

معــاون  کردســتان: 
هماهنگی امــور عمرانی 
کردستان گفت:  استاندار 
از طریق سازمان برنامه و 
بودجه و دفتر مقام معظم 
پروژه  اتمام  برای  رهبری 
مریوان  ســنندج-  جاده 

حدود 147 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
شهرام ملکی اظهار کرد: روند اتمام مراحل اجرایی محور مواصالتی 

سنندج - مریوان با جدیت در حال اجراست.
وی گفت: بنا بر تأکیدات استاندار کردستان برای تسریع در اتمام 
عملیات پروژه سنندج به مریوان این امر در دستور کار قرار گرفت 
و در این راستا به صورت مستمر و هفتگی از روند پیشرفت پروژه 

بازدید به عمل می آید.
 

 اهدای جهیزیه •
در مرحله جدید رزمایش کمک مؤمنانه 

معـــاون  قزویــن: 
هماهنگ کننــده ســپاه 
صاحب االمر)عج( اســتان 
قزوین گفــت: در مرحله 
جدید کمک مؤمنانه، روز 
دوشنبه در آستانه والدت 
پیامبر)ص(  ســعادت  با 

300 جهیزیه به زوج های جوان اهدا می شود.
ابوالفضل طاهرخانی افزود: ارزش ریالی هر جهیزیه 13 میلیون 

تومان پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با 
اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا و ابالغ فرمانده کل سپاه پاسداران 
مبنی بر آغاز مرحله جدید رزمایش کمک مؤمنانه، بالفاصله به 
دستور فرمانده سپاه استان قزوین، قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( 

شکل گرفت.

مشاغل یزد محدودیت ساعت کار دارند•
رئیس  جانشــین  یزد: 
ستاد پیشگیری و مقابله 
با کرونا در اســتان گفت: 
همــه صنوف، مشــاغل 
و رســته های شــغلی به 
جــز صنــف نانوایــان و 
تا تاریخ 1۶  سوپرلبنیات 

آبان سال جاری فقط مجاز به فعالیت تا ساعت 1۶ و 30 دقیقه هستند. 
احمــد ترحمی تصریح کرد: همه رســتوران ها، فســت فودها، 
اغذیه فروشی ها و کافی شاپ ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
به شــرط عدم ازدحام تا ساعت 1۶ و 30  دقیقه فقط به صورت 

بیرون بر مجاز به فعالیت هستند و پس از آن تعطیل می شوند.

 حضور بانوان جهادگر بسیجی •
در بیمارستان های قم

قم: فرمانده حوزه مقاومت 
الزهرا)س(  فاطمه  بسیج 
بســیج طالب استان قم 
بانوی  یکصــد  از حضور 
در  بســیجی  جهادگــر 
بیمارســتان های قــم به 
منظــور کمک بــه کادر 

درمان و خدمت رسانی به بیماران کرونایی خبر داد.
ایران روح پرور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بانوان جهادگر 
کــه بخش عمده آن ها عضو بســیج طالب هســتند، در ســه 
بیمارستان شهید بهشــتی، کامکار و فرقانی به صورت شیفتی 
مشغول به خدمت رسانی هستند و تحت اشراف کمیته اعزام به 

بیمارستان های ستاد حوزوی بحران فعال هستند.

 برنامه های ۱۳ آبان•
 مجازی برگزار می شود

شــورای  رئیس  قزوین: 
تبلیغــات  هماهنگــی 
اسالمی اســتان قزوین از 
برگزاری مراسم یوم اهلل 13 
آبان در سراســر استان با 
اولویت برنامه های مجازی 

خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین غالمحسین شهســواری گفت: به 
دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، با هدف سالمت محور بودن 
مراسم ها، نشســت های دانشجویی و کرســی های آزاداندیشی 
در فضای مجازی با موضوعات استکبارســتیزی و هفته وحدت 

پیش بینی شده است.
وی افزود: در صورت تأیید ســتاد استانی مقابله با کرونا، مراسم 
راهپیمایــی این روز با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی به  شکلی محدود و نمادین در فضای باز 

برگزار خواهد شد.

 مشارکت صندوق امید •
برای اشتغال بانوان روستایی

صندوق  مدیــر  ارومیه: 
امیــد  کارآفرینــی 
آذربایجان غربی با اشــاره 
به اینکــه این صندوق در 
11۸ طرح اشــتغال زنان 
کرده  مشارکت  روستایی 
است، گفت: تاکنون برای 

توانمندسازی بانوان عضو صندوق محالت زنان روستایی بیش از 
34 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده  است.

علیرضا آخوندزاده با اشاره به تعداد صندوق های محالت، افزود: 
3 هزار و ۶00 زن روستایی این استان عضو 1۲0 صندوق محله 

زنان روستایی هستند.
وی اظهار کرد: هر صندوق حــدود 30 نفر عضو فعال دارد تا با 
بهره مندی از خدمات صندوق های خرد محالت زنان روستایی، 

معیشت خانواده ها و بانوان روستایی بهبود یابد.

ساخت ۲۶۵ واحد مسکونی در هرمزگان •
اســتاندار  بندرعباس: 
ســاخت  گفت:  هرمزگان 
۲۶۵ واحد مســکونی در 
اقــدام ملی  قالب طــرح 
مسکن توسط بنیاد مسکن 
انقــالب اســالمی در این 

استان آغاز می شود.
فریدون همتی افزود: این واحدهای مسکونی در دو بلوک هشت طبقه 
و با زیربنای ۶0 و۸0 متری برای اقشــار آسیب پذیر در بندرعباس 
پیش بینی شده است. وی با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
در اســتان، گفت: در سه مرحله بیش از ۲۲ هزار نفر در استان در 
این طرح ثبت نام کردند که تاکنون براساس پایش های انجام شده 
از این تعداد، 7 هزار و 700 نفر واجد شــرایط شــناخته شده اند.

 پرندگان مهاجر •
در تاالب های چهارمحال وبختیاری فرود آمدند

شهرکرد: مدیــر اداره حفاظت محیط زیســت بروجن از فرود و 
استقرار بیش از 4۸ هزار پرنده مهاجر آبزی در تاالب های بین المللی 

گندمان و چغاخور و تاالب محلی علی آباد این شهرستان خبر داد.
مرتضــی منصوری اظهار کرد: با آغاز دومین ماه فصل پاییز و آغاز 
مهاجرت پرندگان مهاجر از منطقه سردســیری سیبری و آسیای 
میانه به سمت خلیج فارس، بیش از 1۸ هزار پرنده مهاجر در تاالب 
گندمان، ۲۵ هزار قطعه چغاخور و ۵هزار قطعه نیز در تاالب علی آباد 

فرود آمدند و تا دی  ماه امسال به 100 هزار قطعه خواهد رسید.

 بازداشت اعضای دو خانواده پلدختری •
در مراسم عروسی

خرم آباد: دادستان پلدختر 
گفت: اعضای دو خانواده در 
این شهرستان که با وجود 
اعمــال محدودیت هــای 
برگزاری  به  اقدام  کرونایی 
مراسم عروســی و تجمع 

کردند، بازداشت شدند.
مرید شــیخی افزود: در پی تذکرات قبلی بــا افرادی که برخالف 
مصوبات و محدودیت های ستاد مقابله با کرونا عمل کنند و بهداشت 
و ســالمت مردم را در شــرایط فوق پرخطر تهدید کنند، برخورد 

قضایی می شود.
وی افــزود: با توجه به وضعیت فوق خطرنــاک کرونا در پلدختر 
اشــخاصی که پروتکل های بهداشتی کرونا را زیر پا بگذارند با آنان 

برخورد شدید قضایی خواهد شد.    

»کندوان« به روی گردشگران بسته شد•
شــرقی:  آذربایجان 
فرماندار شهرستان اسکو از 
اعمال محدودیت تردد در 
این  محورهای گردشگری 

شهرستان خبر داد.
بابک رضی منــش اظهار 
کرد: در پی تشدید شیوع 
کرونا و بر اســاس مصوبات ستاد شهرستانی مقابله با کرونا از ورود 
خودروهای غیربومی در محورهای گردشگری شهرستان جلوگیری 
خواهد شــد. وی از گردشگران خواست از سفر به شهرستان اسکو 
و مناطق گردشــگری این شهرستان از جمله روستای توریستی و 
تاریخی کندوان خودداری کنند. وی وضعیت شیوع کرونا را در این 
شهرستان نگران کننده و بحرانی توصیف کرد و رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را خواستار شد.

کمبود گروه های خونی در کرمان •
انتقال  مدیــرکل  کرمان: 
خون استان کرمان گفت: 
در حال حاضر در اســتان 
در تمامی گروه های خونی 

کمبود خون داریم.
دکتر روح اهلل میرزایی اظهار 
کــرد: در شــرایط کنونی 

بیماران و نیازمندان به خون و فراورده های خونی را از یاد نبریم.
وی افــزود: همچنین با توجه به افزایش بیمــاران مبتال به کرونا، 
بهبودیافتــگان این بیماری که ۲۸ روز از بهبودی آن ها گذشــته، 
می توانند برای نجات جان بیماران بدحال مبتال به کرونا پالسمای 

خون خود را اهدا کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: در حال حاضر در استان 

در تمامی گروه های خونی کمبود داریم.

ساخت فرودگاه منطقه آزاد چابهار محل مناقشه است

»مکران« بدون باند پرواز
در یک دهه گذشــته مســئوالن  چابهار: 
بسیاری رؤیای ایجاد فرودگاه در منطقه آزاد 
چابهار را داشــتند و حتــی مدیرعامل وقت 
سازمان منطقه آزاد چابهار سال ۹۶ از ایجاد 
شهر فرودگاهی چابهار با ظرفیت جابه جایی 
یک میلیون مسافر در بازه زمانی 1۸ ماه تا دو 
ســال خبر داد که حاال با گذشت سه سال از 

این وعده هنوز خبری نیست!
از تابستان امسال که بار دیگر ساخت فرودگاه 
در چابهار جدی تر شــده و مسئوالن منطقه را 
برای احداث باند اختصاصی مصمم تر از گذشته 
کرده است، اتفاق های متعددی در این منطقه 
کلید خورده و به اختالف های مسئوالن منطقه 
آزاد چابهار و همچنین پایگاه شکاری کنارک 

دامن زده است.

مخالفت با ساخت فرودگاه جدیدس
سال هاست مردم چابهار و تمامی مسافران به 
مقصد این بندر باید مســافت 30 کیلومتری 
بنــدر چابهار تا بنــدر کنارک را بــا خودرو 
بپیمایند تــا از طریق فرودگاه نظامی کنارک 

عازم استان های دیگر شوند.
گفتنی اســت یازدهم شهریور امسال فرودگاه 
کنارک بدون اطالع رسانی به منطقه آزاد چابهار 
در نامه ای به شرکت های هوایی اعالم کرد که 
به دلیل نارسایی و پوسیدگی لوله های سوخت، 
پروازها تا اطالع ثانوی در این فرودگاه تعطیل 
اســت و این موضوع نخســتین شــوک را به 

مسئوالن منطقه آزاد و مردم استان وارد کرد.
تعطیلی فرودگاه موجب شــد تا عده ای جدی 
شدن ساخت فرودگاه در چابهار و قوت گرفتن 

این موضوع را ریشه این بهانه جویی بدانند.
گفتنی است در همین زمان احمد موهبتی، 
استاندار سیستان و بلوچستان به خبرنگاران 
گفت: »متولیان فرودگاه شــرط بازگشایی و 
فعالیــت مجدد فرودگاه کنــارک را توقف و 
تعطیلی عملیات ســاخت فــرودگاه چابهار 

اعالم کرده اند«.
پس ازایــن اختالف ها که حتی پــای رئیس 
مجلس را هم به سیستان و بلوچستان کشاند 
بار دیگر در ماه گذشــته با اســتقرار نیروهای 
ارتش در محل احداث شهر فرودگاهی چابهار 
برای یک مانور، پروژه ساخت شهر فرودگاهی 

چابهار دوباره تعطیل شد.
در همیــن حــال فرمانده 
منطقه  در  هوایــی  نیروی 
ابهامــات،  رفــع  بــرای 
خبرنــگاران منطقــه را به 
بازدید پایگاه هوایی شکاری 
برد و گفت: ساخت فرودگاه 
جدید در محــدوده زمین 
و هوای پروازی اش اســت، 
نشست وبرخاســت  امکان 
جنگنده هایش را می گیرد و 
عمالً پایگاه دهم شکاری را 

تعطیل می کند.
ایــن گفته هــا بالفاصله با 
واکنش منطقه آزاد چابهار 
به عنوان کارفرمای فرودگاه 
جدید روبه رو شــد، معاون 
فرودگاهی  و  حمل ونقــل 

این منطقه اعالم کرد: فرودگاه مطالعه شــده 
اســت، تداخلی در پــرواز جنگنده ها ایجاد 
نمی کند و مثال زد که با وسایل ناوبری امروزه 
فرودگاه های مســافری و پایگاه های  نظامی با 
فواصل بسیار کوتاه چون فرودگاه آغاجری و 
پایگاه هوایی امیدیه و یــا فرودگاه همدان و 
پایگاه هوایی نوژه در ۵ مایلی هم فعال هستند 

و مشکلی هم  در پروازهایشان  نیست.

 فرودگاه؛س
 اولویت منطقه آزاد

شــهر  ســاخت  عملیــات 
فرودگاهی چابهار با یک هزار 
میلیــارد تومان منابع منطقه 
آزاد چابهار از تیرماه امســال 
آغاز شــده و حاال قرار اســت 
ادامه ســاختش را یک تیم از 
شــورای عالی امنیت ملی و 
کمیسیون امنیت ملی مجلس 
محمدباقر  کننــد.  بررســی 
قالیباف، رئیــس مجلس ماه 
گذشته در ســفر استانی به 
گفت:  بلوچستان  و  سیستان 
ساخت فرودگاه مانند راه آهن و 
پروژه های حمل ونقلی دیگر در 

اولویت های برنامه است.
رئیس مجلس شورای اسالمی 
در ســفر اخیر خود به سیستان و بلوچستان 
اظهار کــرد: تعیین اولویت های سیســتان و 
بلوچستان در بودجه 1400 و همچنین برنامه 
پنج ساله ششم توسعه از مهم ترین دالیل سفر 

به سیستان و بلوچستان است.
محمدباقر قالبیــاف افزود: پــروژه فرودگاه 
بین المللی چابهار، تکمیل خط آهن چابهار 
- مشهد و همچنین توسعه راه های ارتباطی 

این اســتان با محوریت بزرگــراه چابهار - 
زاهــدان - میلک از دیگــر اولویت های این 

استان است.
وی تصریح کرد: همه مصمم هســتیم تا شهر 
فرودگاهی چابهار راه اندازی شود و در این بندر 
کنار فرودگاه، راه آهن هم از اولویت های برنامه 

دولت و مجلس است.

توسعه سواحل مکرانس
در همین راستا نماینده مردم شهرستان های 
چابهار، دشتیاری، کنارک، نیکشهر و قصرقند 
گفت: فرودگاه نظامی فعلی استاندارد و شرایط 
الزم را برای خدمات دهی به مســافران عادی 
نــدارد، اما با وجوداین، نیــروی هوایی زمینه 
همکاری های الزم در جابه جایی مســافران و 
خدمات دهی به آنان را فراهم کرده اســت که 

جای قدردانی دارد.
برای  معین الدیــن ســعیدی اظهار کــرد: 
دسترسی و تسریع در امور مردم، حمل ونقل 
کاال و جابه جایی مســافر، گردشگر و به ویژه 
ســرمایه گذاران و نیروهای متخصص و فنی 
فعال در جنوب سیستان و بلوچستان ازجمله 
سواحل مکران، ساخت شهر فرودگاهی نیاز 

اصلی و اساسی است.
وی عنــوان کــرد: چابهار بــا ظرفیت های 
بی بدیلی کــه دارد به عنــوان نقطه کانونی 
توسعه سواحل مکران و به تعبیر مقام معظم 
رهبری گنج پنهان، برای توسعه و آبادانی این 
خطه از جمهوری اسالمی نقش مهمی دارد.

سعیدی با بیان اینکه تعبیر گنج پنهان رهبر 
معظم انقالب همان توســعه سواحل مکران 
است و قرار نیست این گنج تا ابد پنهان بماند، 
گفت: یکی از مصادیق بارزی که این ظرفیت 
بالقوه را بالفعل و شــکوفا می کند ایجاد شهر 

فرودگاهی است.
وی ادامــه داد: چابهار نقطه اتصال شــمال به 
جنوب و شــرق به غرب اســت و نیاز به شهر 
فرودگاهــی چه در ماهیت گردشــگری و چه 

ترانزیت کاال کامالً ملموس است.
ســعیدی بیان کرد: پازل ناتمام منطقه آزاد 
چابهار با احــداث شــهر فرودگاهی جدید 
تکمیل خواهد شد و راه های دسترسی تسریع 
و خدمات دهی مطلوبی صورت خواهد گرفت.

چابهار با ظرفیت های 
بی بدیلی که دارد 

به عنوان نقطه کانونی 
توسعه سواحل مکران 
و به تعبیر مقام معظم 

رهبری گنج پنهان، 
برای پیشرفت و 
آبادانی نیازمند 

توسعه ناوگان هوایی 
است
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خرم آباد: باوجوداینکه یکی از مصوبات هیئت وزیران این بود که 
جز در استان های گیالن و مازندران کشت برنج در سایر استان ها 
ممنوع شود، اما بارندگی های سال ۹۸ که یک رکورد تاریخی را 
در این اســتان به ثبت رساند موجب شد تا بعضی از نمایندگان 
از این مصوبه عقب نشــینی کرده و اجازه کاشت برنج را در سال 
۹۸ به کشاورزان بدهند و همین موضوع یک بار دیگر بالی جان 

سفره های آب زیرزمینی  شده است.
پس از ســیل فروردین  ســال گذشته و ســرریز شدن سدهای 
لرستان، کشاورزان بر این باور بودند که دوران خشکسالی گذشته 
است و می توانند آســوده خاطر زمین های زراعی خود را آبیاری 
کنند و از آنجایی  که کشاورزان سود خود را در نظر می گیرند تا 
می توانستند سطح زیر کشت اراضی خود را به محصول پرآب و 

پرمصرفی مانند برنج اختصاص دادند.
ازآنجاکه درآمد حاصل از کشت برنج نسبت به سایر محصوالت، 
باالتر اســت، بنابراین بسیاری از کشــاورزان هم در این شرایط 
اقتصادی به دنبال درآمد و منفعت اقتصادی هستند و به همین 
دلیل کاشت آن با استقبال مواجه می شود تا آنجا که اراضی زیر 

کشت برنج به سه برابر گذشته رسیده است.
باوجود محدودیت و ممنوعیت کشت برنج، اما بنا بر اعالم جهاد 
کشاورزی گرچه سهمیه کشــت برنج در این استان، 3 هزار 
و7۵0 هکتار بوده، ولی 10هزار هکتار از اراضی زیر کشت برنج 

رفته است.

بیشترین کشت مربوط به شهرســتان »دورود« به خاطر وجود 
»سدمروک« و رودخانه های زیاد است و پس از آن شهرستان های 
»خرم آباد«، »بروجرد« و »سیالخور« بیشترین میزان کاشت برنج 

را دارند.

قوانین و جرایم بازدارنده نیست س
در همین راســتا معاون حفاظت و بهره بــرداری آب منطقه ای 
لرستان بابیان اینکه عدم توجه به رعایت الگوی کشت و کاشت 
محصوالت آب دوست مانند برنج موجب خسارت های جبران ناپذیر 
به منابع آبی استان می شود، اظهار کرد: رشد نامحدود برنج کاری 
در لرستان می تواند تهدیدی برای منابع آبی باشد، بنابراین کنترل 

آن ضروری است.
احمد گودرزی با بیان اینکه برای ایجاد محدودیت در کاشت برنج، 
تعرفه  برق چاه هایی که از موتوربرق استفاده می کردند را با نرخ 
آزاد حساب کردیم، افزود: با این حال با توجه به اختالف قیمتی 
که کشت برنج نسبت به سایر کشت ها دارد کشاورزان همچنان 

تمایل زیادی به برنج کاری دارند.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین محدودیت هایی را در خصوص 
برداشــت آب از چاه و منابع زیرزمینی ایجاد کردیم، ولی متولی 

اصلی جهاد کشاورزی است که الگوی کشت را اعالم می کند.
وی بابیان اینکه ممنوعیت کشت برنج همچنان وجود دارد، ادامه 
داد: هر هکتار زمین حدود 13 الی 14 هزار مترمکعب آب مصرف 
می کند و بیشترین کاشت برنج مربوط به شهرستان های دورود، 

چگنی و خرم آباد است.
وی عنــوان کرد: اقدام هایی که باید از طرف آب منطقه ای انجام 
شود، اجرا شد، ولی این موضوع یک همت عمومی و کلی می طلبد.

وی با اشاره به این موضوع که بارها از طرف آب منطقه ای و جهاد 
کشاورزی لرستان به کشــاورزان هشدار داده  شده، اما به خاطر 
سودی که در کشت برنج وجود دارد، حاضر نیستند دست از این 
کار بردارند، افزود: کشاورزانی که برنج می کارند یکسری جریمه ها 
به آن ها تعلق می گیرد؛ مثالً تعرفه برق گران تر محاسبه می شود 
و نهاده ای هم مانند کود، سم و بذری از جهاد کشاورزی دریافت 

نمی کنند، اما بازهم این جرایم بازدارنده نیست!

کشاورزان به کمبود مایع حیات توجه ندارند

مزارع لرستان مملو از برنج؛ خالی از آب!

گزارشگزارش

794۳جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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1. باالآمــدن آب دریا- فعال سیاهپوســت 
و  مسلمان قرن بیســتم که فرقه جماعت 
اهل سنت امریکا را تشکیل داد ۲. قصه خیالی 
- گرفتن- فلز الکتریسیته 3. تاج- بی همتا- 
نوشیدنی لبنی ایرانی 4. مالیم- استراحتگاه 
دانشجو- همنشین جســم ۵. از مبطالت 
 روزه- موش خرمــا- نیمه گــرم- نت منفی 
۶. تخصص ابن سینا- راز و رمز- طناب- راه 
روشــن 7. گلی است خوشبو به رنگ سفید 
یا زرد یا کبود از تیره زیتونیان - ســوغات 
اصفهــان- دختر ۸. حرف دوم انگلیســی- 
مطلوب- بازی کبدی ۹. کشــتی جنگی- 
دربســت کارخانه- مالیمت نشان دادن در 
رفتار 10. حکیم و دانشــمند- ستاره ای  ریز 
و کم  نور در دب اصغر - جســم - چاشــنی 
دوســره 11. تکــرار حرف ســی ام- عضو 
 بویایــی- ســخن چین- عیــد ویتنامــی 
 1۲. سرشــت- بمی بی آفت- محله و برزن 
13. جنــگ و نبــرد- نام پســرانه وطنی- 
ســیب زمینی  و  تخم مــرغ  از   خوراکــی 
 14. از ادات پرسش- چغندر پخته- سوبسید 

1۵. از القاب دوران قاجاریه که به مســئول 
خطوط تلگراف کشور داده شد- آب+خاک

1. کسی که در مورد ثبت نقطه های حروف 
در کلمات اصراردارد ولی به معنی و مفهوم 
آن ها اعتنایی ندارد- فرورفتن تیر در نشانه 
- یســار ۲. فریب دهنده- فــک 3. بیماری 
تنگی نفس- پوســت برنج و گندم و امثال 
آن- موضوع رســاله 4. راه فــرار- تخم مرغ 
محلی- مایه حیات- حشــره ای در هواپیما 
۵. آســیاب- یک خار- ســخندان- حرفی 
روی خودش ۶. پایتخت این کشور آسیایی 
»وین تیان« اســت- ملــح خوراکی- زخم 
آب کشــیده 7. معبد آناهیتا در این شــهر 
کرمانشــاه واقع شده اســت - لوح فشــرده 
۸. بسیاربخشــنده- جرم گردنده آسمانی 
که از خود نوری نــدارد- کج ۹. معکوس- 
بــرون روش-  بیمــاری   .10 یخ بســتن 
آبروفــروش ترحم طلــب- پیشــوندی به 
معنی کوچــک 11. پهلوان- جزیره و تنگه 
اســتراتژیک جنوبــی- آیت- زائوترســان 

خیالی 1۲. جگر- ســه کیلوگرم- پیشــوا- حشــره 
 چســبنده 13. پرحرفی- فرودآمدن- مظهر استقامت 
14. بیــن ســال های۶۵4 تــا7۵0 ه ق بــر ایــران 
حکومت کردند- کاالی دست دوم 1۵. بنابراین- مراد- 
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